Motyvacinis laiškas
į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius
2019 - 03 -21
Jau ne vienerius metus dirbu su jaunimu - organizuoju stovyklas, jaunimo akademijas
bei užsiėmimus jaunimui, kurie yra skirti savęs bei savo aplinkos pažinimui, jaunimo politikos
vystymui. Šiuo metu esu atsakinga už tarptautinių savanorių atvykimą Marijampolės regione.
Taip pat esu atsakinga už turinį projekte “Regioninių jaunimo organizacijų tarybų
apskritalizacija”, kuris yra apie jaunimo politikos skatinimą regionuose, todėl turiu patirties
kalbant apie jaunimo politiką. Taip, pat esu mentorė vietinės savanorystės projekte.
Turiu analitinį kūrybinį mąstymą, kuris padeda ieškant įvairių problemų sprendimo būdų.
Nebijau klysti, gebu apibendrinti gautą informaciją bei adaptuotis besikeičiančioje aplinkoje.
Gebu suburti komandą ir dirbti joje. Domiuosi jaunimo reikalais bei visuomenine veikla.
Jaunimo reikalų tarybai reikia motyvuotų jaunų bei su jaunimu dirbančių žmonių, kurie
padėtų spręsti jaunimui aktualias problemas

Aistė Rutkauskienė

Marijampolės jaunimo organizacijų Tarybos “Apskritas stalas”
Visuotiniam narių susirinkimui

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
Veiklos vizija
2019 - 03 -21

Aš, Aistė Rutkauskienė, kandidatuodama į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos narės poziciją teikius prioritetines veiklos kryptis būsimos jaunimo reikalų tarybos
veiklai:
-

Jaunimo iniciatyvų ir veiklos finansavimo schemos tobulinimas.
Patalpų jaunimo organizacijų veiklai suteikimo užtikrinimas.
Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas ir viešinimas.
Marijampolės atviras jaunimo centras turėtų būti savarankiškai veikianti įstaiga.
Vasaros laikotarpiu savivaldybės biudžetinės įstaigos galėtų įdarbinti jaunus žmones
sezoniniam darbui.

Aistė Rutkauskienė

Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Aistė Rutkauskienė

AISTĖ RUTKAUSKIENĖ
Marijampolė
+370 620 43662
nesapnuok@yahoo.com

DARBO PATIRTIS

2019 01 01- iki dabar

Turinio koordinatorė projekte “Reginionių jaunimo organizacijų tarybų
apskritalizacija”

2018 01 – iki dabar

projektų koordinatorė VŠĮ „Sveikatingumo idėjos“
Projektų įgyvendinimas, veiklų organizavimas, tarptautinės savanorystės
koordinavimas, savanorių mentorystė, renginių organizavimas

Nuo 2012 iki dabar

Asociacijos Kūrybinių dirbtuvių „Prie meno“ pirmininkė
Stovyklų, mokymų, parodų organizavimas
2007 04 – 2010 06

2006 08 – 2007 03

V.Svirkausko IĮ vadybininkė(geodezija)
UAB Rimi vadybininkė

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2002 – 2006
2018 10 21 – 30
2019 02 17 – 23
2019 04 29 – 05 08
2019 10 01-05

2019 03 06 - 11

VU KHF Verslo informatika, informatikos bakalauras
Kvalifikacijos
Erasmus+ Jaunimo mainai Italijoje(tema - migrantų socializacija). Komandos lyderis
Erasmus+ Jaunimo mainai Portugalija (tema – tarpkultūrinis pažinimas). Komandos
lyderis
Erasmus+TC “Evs 4 Youth”, savanoriškos veiklos koordinatorių mokymai, Martinika,
Prancūzija
Erasmus+ TC „Appetiser“ (jaunimo mainų projektų rašymo bei organizavimo
mokymai), Olandija
Erasmus+ TC “Youth organisation and project management”, Ispanija
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Gyvenimo aprašymas

Aistė Rutkauskienė

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių k.

Kitos kalbos

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

anglų

C1

C1

C1

C1

rusų

B1

B1

A1

A1

Italų

A1

 A1

 A1

 A1

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Geri bendravimo įgūdžiai, kuriuos nuolat tobulinu bendraujat tiek su jaunimo
organizacijomis ir jaunimu, tiek su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir jų
atstovais.
Gebėjimai dirbti kolektyve, bei bendrauti su įvairiomis žmonių grupėmis,
prisitaikymas prie įvairių socialinių situacijų.

Bendravimo gebėjimai

Gebėjimas strategiškai, sistemiškai organizuoti savo ir kitų asmenų veiklą. Vasaros
stovyklų, renginių organizavimas bei mokymų vedimas. Gebu dirbti tiek komandoje,
tiek savarankiškai, turiu vadovavimo komandai bei jaunimo grupėms patirties.
Meniniai gebėjimai

Esu sukaupusi ilgametę kūrybinių industrijų patirtį, kuriant meninius darbus,
organizuojant menines kūrybines stovyklas vaikams ir suaugusiems, kasmet
suorganizuojant savo kūrybinių darbų parodą. Meninių renginių organizavimas,
bendravimas su menininkais, darbų organizavimas.

Vairuotojo pažymėjimas

B kategorija ( nuo 2006m)

Skaitmeniniai gebėjimai

Esu gerai įvaldžiusi Microsoft Office įrankius.

Asmeninė informacija
Organizaciniai
vadovavimo gebėjimai

Esu komunikabili, kūrybinga, iniciatyvi, pozityvaus požiūrio, greitai įsisavinu žinias,
puikiai gebu suformuoti komandą ir dirbti joje, deleguoti užduotis bei susisteminti
darbo rezultatus

ir

© Europos Sąjunga, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Puslapis 2 / 2

LIETUVOS JAUNIMO SĄJUNGA „ŽINGSNIS“

REKOMENDACIJA
2019 – 03 - 13
Marijampolė

Lietuvos
jaunimo sąjunga „Žingsnis“ (toliau – LJS „Žingsnis“) Marijampolės skyrius
rekomenduoja Aistę Rutkauskienę į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narės poziciją.
Aistė - atsakinga, ištiesianti pagalbos ranką, pasiaukojanti, inovatyvi bei pozityvi. Šis žmogus
nuolat ieško naujų tobulėjimo būdų ne tik sau, bet ir visai Marijampolei.
Aistė verta tapti Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nare, nes jos atsidavimas
jauniems žmonėms yra visiems žinomas ir ji, organizuodama kokį nors jaunimui aktualų renginį,
kiekvieną kartą tai įrodo. Taip pat LJS „Žingsnis“ Marijampolės skyrius visai jau ilgai bendradarbiauja
su šiuo asmeniu ir parodydami mūsų pasitikėjimą ja, paprašėme jos tapti skyriaus vyr. koordinatore, ir
ji maloniai sutiko.
Tikime, kad Aistės begalinis atsidavimas jaunimui ir asmeninės savybės bei įgūdžiai bus naudingi
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbui.

LJS „Žingsnis“ Marijampolės skyriaus
jaunesnioji koordinatorė

Rūta Polevičiūtė

